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 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 22/2/17תאריך :

 21/2/17מתאריך  ישיבת ועד מקומי  סיכום

 , משה גואטה בלומנטל יורםשרה סנילביץ, , אשר בלומנפלדליאור לנגר , גלי רוזנטל ,  , לופו חזןשירלי נוכחים:  

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . ונחתם ויפורסם  אושר 31/1/17 פרוטוקול :ועד קודמת  פרוטוקול ישיבתאישור  .1

וועד האגודה מבקש להגדיר את מערכת היחסים ומדיניות ניהול נכסי היישוב והגיש נוסח  :עדיםוהסכם בין הו .2

. 2008. נוסח זה מטרתו להחליף את ההסכם הקיים בגרסתו האחרונה משנת  מעודכן של הסכם בין הוועדים

 .מקומי לעיון והעברת התייחסותההסכם יועבר לנציגי הוועד ה

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

  .נחתמו: צ'קים .2

 .30/4/17 -א יאוחר מיום המועצה האזורית דרום השרון להמאזן יוגש ל: 2016מאזן  .3

 : ביטחון   

ללית ואיננה מספקת. כ 27.1.2017תשובת מג"ב למכתב מטעם הוועד מיום : תגובת מג"ב למכתב בנושא הביטחון .1

 יש להוציא מכתב נוסף עם בקשה לפתרונות. 

נדסיים היכולים לשמש בשעת הועד המקומי אינו מחזיק  בכלים ה:  ומפעילים לשעת חירום כלים הנדסיים .2

 .חירום. תבוצע בדיקה עם תושבים שברשותם כלים אלה לשימוש בשעות חירום

זורי בים לשירותי המוקד. למושב מגיע מדי שבוע מפקח אושממשיך תהליך של חיבור ת: t&mעבודה עם חברת  .3

. יש להפעיל את 22-6לסיור. הוגדר נוהל עבודה של הסיירים. יש לבצע בקרה על תנועת הרכבים בין השעות 

מאושר לבצע תיקון המחסום באופן מיידי. לישיבה הבאה ריכוז נושאי ביטחון, סטאטוס ועד  -המחסום הידני

 ס התושבים. פעולה וסיכום מכנ

ביום שישי הקרוב יבוצע סיור עם צוות מג"ב לטובת בחינת היתכנות ותוכנית להשמשת המבנה.  מבנה מג"ב: .4

. מימון נוסף יהיה ע"י ₪ 24000הוועד המקומי יסב את תקציב השינ"שינים לטובת פרויקט זה בגובה של עד 

 סיוע מימוני. ועד האגודה וועדי היישובים הנוספים. יש לפנות למועצה לטובת 

 תשתיות : 

 כפ"ס.  הועד עודכן בביקורת שנערכה בשני מועדוני הנוער ע"י כיבוי אש: כיבוי אש .1

לאחר שנעשה בו הוחלט להתקין גלאי עשן בלוח החשמל במועדון הגדול ולהחליף את המטף הנמצא במועדון הקטן 

 יש לברר אירוע ונדליזם ופגיעה בציוד במועדון הקטן.  שימוש סרק.

 ספורט : / תרבות /חינוך

נבחנה האפשרות לבטל את אירוע יום העצמאות השנה ולהסב תקציב לטובת ביטחון. מירב  אירוע יום העצמאות: .1

חדד השתתפה בישיבת הוועד והסבירה על חשיבות קיום האירוע ובחינת חלופות שנעשתה. מדובר בפרויקט 

 החלה. פים, עבודה משותפת כחודשיים, העבודה לאירוע השנהמשתת 80-100קהילתי אירוע של כ 

 הוחלט לאשר קיום האירוע השנה. ניתן פירוט של העלויות.

 

 חזות המושב/ גינון : 
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 יבוצע בסוף החודש. -יש לבצע טיפול בחדקונית הדקל עצי דקל: .1

 הוחלט לשדרג את שני הגנים הציבוריים: :שיפוץ גנים ציבוריים .2

  ₪ 26,000 -יש להחליף את החול בדשא הסינטטי בעלות של כ -רשת הנופליםגינת המשחקים בחו .א

, צביעה יש להחליף את החול בדשא סינטטי  252ו 72המשחקים ברחוב האגוז צמוד לבתים מספר  גינת .ב

 . ₪ 52,000 -כ בעלות שלוהחלפה של מתקנים 

 טטי פשוט. במקביל, יש להסיר מתקנים מגינה פינתית ברחוב האגוז ולהקין דשא סינ .ג

 יש לפרסם את הפרויקטים לטובת גיוס תרומות.

 הצעות מחיר. הבחירה לפי מחיר והמלצות קבלן.  3יש להביא 

 :  בית עלמין /דת 

 המצבות יש לתלות על לוח המודעות ולצרף לנוהל בית עלמין.את הדף המפרט על העזרה בשיפוץ 

 לידיעה /כללי : 

  28/3/17בתאריך  –עם צפי פלד ודנה אידו  עדים ביחדותפת של שני הוופגישה מש  .1

 1/3/17פגישה בנושא תכנון מועדון חדש בנוכחות צפי פלד ורמי ברדוגו מהנדס המועצה בתאריך בניית מועדון חדש:  .2

 יש לבקש דיסק ומפות גדולות יותר. . חשוב להיות מעורבים בבחירת הקבלנים. 8:30בשעה 

 בימים הקרובים.תבוצע י שער הכניסה התקנת פסי דריכה משני צידפסי דריכה:  .3

, יש להודיע  154לכיוון הרימון  147הרימון  בעבודות תשתית מרחובבצע מחר חברת חשמל תעבודות חברת חשמל:  .4

 לתושבים.

 

  19:30עה בש 14/3/17' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

            

 

 ם: משה גואטהרש

 

 _____________________ חתימה:           

  יו"ר ועד מקומי                               


